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ديوانه ام، مرا سخِن واژگون بس است 
در نامه ام حكايت عشق و جنون بس است 
بي شك بابافغاني در زمرۀ 
شاعران مؤسس و ابداعگر در 
تاريخ ادبيات و شعر پارسي 
است و در دوراني كه تكرار 
و تقليد و تقديس قدما و 
نوعي بديع بي سرانجام و فاقد 
معيارهاي عالي جمال شناسي بر 
شعر ايران حاكم شده بود، فغاني 
راهگشايي كرده و با پافشاری و 
اصرار بر شيوۀ مألوف و روش محبوبش در سرايش 
اشعار، به سوي سبك نوين يا به قول خودش »طرز 
تازه« رونمود و اين رويكردوران ساز، حدود 200 
سال شاعران ايران را به دو مكتب يا سبك هندي 
و وقوع رهنمون شد. شاعران بسياري به ديوان او 
جواب گفته و تتبع اشعار او كرده اند، اّما اغلب در 
پي طرز و اسلوب وي رفته، دفترِ تازه اي در تاريخ 
ادب پارسي باز و دبستان تازه اي را آغاز كردند. 
در اين پژوهش، ابتدا به زندگي و احوال شخصي 
و روزگارش پرداخته ايم و سپس دربارۀ ديوان شعر، 
سبك و كيفيت اشعارش، و در پايان نيز دايرۀ 
اثرگذاري و مؤلفه هاي اساسي طرز تازه يا طليعۀ 
سبك هندي و وقوع راـ  كه به صورت موازي در 
شعرهاي او حضور داردـ  مورد توجه قرار داده ايم 
ـ فغاني قافله ساالر سبك هندي يا اصفهاني يا 
صفوي و يكي از بهترين شعراي بعد از حافظ است 
و شايسته  است تحقيقات مستقلي دربارۀ وي انجام 
گيرد.   در اين قسمت با تذكره ها و ناقدان شعر در 

قرون 10 و پس از آن آشنا ميشويم.
***

گوپامویی یکی از بدایع نگاران در این 
 مسیر است و نکته سنجی و طیبت لفظ و معنا در 
تذکره اش کم نیست. او در بارة فغانی، اندک نوشته  
اما لحن و سبک ممتازی دارد که جانشین خبر مکرر 
در این موضوع است و شاعر مورد نظر ما را دارای 
اهمیت فردی و فرهنگی و دارای منزلت خاص ادبی 
معرفی می کند. از جمله نوشته: »عندلیب گلستان 
سخن طرازي، بابافغاني شیرازي، که در مهارت فنون 
سخن یگانه، به جوش کالمي ممتاز زمانه بوده، 
صاحب ذوق است و اشعارش سراسر شوق. از 
شیراز متوجه تبریز گشته، ... به خطاب بابایي امتیاز 
اندوخت، و پس از فوت سلطان یعقوب به خراسان 
عطف عنان نموده، در ابیورد که از بالد خراسان است 
سکونت گرفت و با حاکم آنجا مصاحبت پذیرفت؛ و 
هر گاه که سلطنت ایران به شاه اسماعیل صفوي قرار 
یافت، نسبت به حالش مراعات فرمود. آخر االمر به 

مشهد مّقدس رفته، همانجا.... به دار بقا آرمید.«50
بسیار پیشتر از گوپا موي، مولي شاه محمد 
دارابي، عارف و شاعر و جهانگیر صاحبدل، در تذکرة 
لطایف الخیال، چنان ارج و اعتباري براي فغاني قائل 
شده بود که صدها بیت و بیش از هشتاد قطعه از دیوان 
فغاني را ذیل چند عبارت ستایش  آمیز ذکر نماید و از او 

همچون قدیّسان سخن گوید:
»عندلیب داستان سرایي است که سوز کالم 
معجز نظامش فغان از دل هاي آگاه برآورده، دامان 
پاکش از آالیش اخالق ذمیمه مبّرا و نقد گفتارش 
از تهمت ناقص عیاري مّعرا. در اوایل حال با رندان 
و قاّلشان الابالي در ُکنج میکده ها به سر مي برده. در 
اواخر در مشهد مقدس توفیق توبه و انابت یافته و 
اشراق نور باطن آن حضرت بر ضمیرش پرتو انداخته، 
به مرتبه اي ترقي نمود که یک بیت از جمله ابیاتي 
که درشأن آن حضرت فرموده و بالفعل نقش خاتمي 
است که در آن آستان مالیک پاسبان، زیارت نامه هاي 
زّوار به آن مزین مي  گردد... و طرز شناسان او را در 
طرز غزل، ثاني خواجه حافظ مي دانند. دیوان غزل او، 

آن چه به نظر رسیده، شش هزار بیت است....«51
ذکر این نکته بجاست که شاه محمد دارابی، 
خواجه حافظ  شیرازی را شاعری بی بدل  می داند 
و می خواند.. به گمان درست و سنجش و فاهمة 
شعرشناختی که از آثارش می تراود، شعر حافظ همه 
بیت الغزل معرفت است و نظم ناب را باید در دیوان 
خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی جست و 

بس. این نکات را هم به صراحت گفته و هم می توان 
از خالل آثارش و ترتیب و تبویب آن دریافت. ذهن 
ادبی او گویی در قفس شعر حافظ خالصه و گرفتار 
شده بود. شرحی با مزاج عرفانی بر مشکالت حافظ 
نوشته و اصطالحنامه ای در همین حیث ترتیب داده 
و در تذکره اش با عنوان لطایف الخیال نیز شرح اول 
و تقدم و تفخیم بسیار در باره حافظ و دیوانش روا 
داشته و گزیده های فراوان از دیوان خواجه ترتیب داده 
که همه نشان از شیفتگی دارد و بس. با این تعلقات 
و تملقات نسبت به حافظ، هنگامی که بابافغانی را 
»در طرز غزل، ثانی خواجه حافظ« معرفی می کند 
 و این صفت را متداول در بارة شاعر مورد بحث ما 
می خواند، معلوم است که چه تجلیلی از فغانی کرده و 

تا چه اندازه او را بزرگ داشته است. 
آنچه اجماالً از تذکره هاي مذکور به اضافه تذکرة 

تقي الدین اوحدي در مي یابیم، تعدد لقب یا تخّلص 
فغاني بوده که هفت، هشت یا نَه نفر بدین نام در 
قرون 9 و 10 بوده و شعر سروده اند. حتي در تذکرة 
نصر آبادي آمده که خان جمالي قهوه چي به الهیجان 
رفته، »فغاني نام« پسري داشته، زلف او را بریده، این 
رباعي را جهت آن گفته و سپس رباعي مذکور را نقل 
کرده است.52 بنابراین، فغاني، نام و لقب و تخّلصي 
رایج و موفور در آن عهد بوده است. بابا فغاني 
شیرازي، البته منزلت و مقامي یافت که بقول اوحدي 

بقیه را »ممسوخ و منسوخ« کرد.
ـ.ق(  رحم علي خان ایمان )متوفي به سال 1226 ه
که تذکرة بسیار شیرین و با نمک منتخب اللطایف را 
نوشته، دربارة فغاني، چنین آورده و در نهایت ایجاز، 
به نکات دقیق و ظریفي توجه کرده است: »استاد بابا 
فغاني، مرد وارسته و آزاد وضع بود. چون طور شعر او 
پسنِد اهل خراسان نیفتاد، در ُملِک عراق رفت و پیش 
سلطان یعقوب رسیده به درجة ترقّي ارتفاع یافت. بعد 
وفاتش در عهدشاه اسماعیل صفوي، از مناهي توبه 

کرده در مشهد مقدس فروکش شد.«
رحم علي خان در چند موضع دیگر به فغاني 
اشاره کرده و یک بیت خوشمزه از قبول کشمیري 
ـ.ق( نقل مي کند  )عبدالغني بیگ قبول، متوفاي 1138 ه
که طنز است اما نشان از شهرت بي چون و چراي بابا 

فغاني در قرون دهم تا دوازدهم دارد:
ناله ام چون دید در طفلي پدر

گفت این بابا فغاني مي شود53
از تذكره هاي سنتّي به آثار نوين

آنچه از تذکره ها نقل شد، نشان مي دهد که 
فغاني هر چند شهرت نسبي داشته و شعرش مورد 
توجه و تتبع معاصران وی بوده، اما بي شک »در هنر 

شعر نیز نه تنها چیزي از اقران خود کم ندارد، بل 
انصاف را که از بیشتر معاصرینش در مضمون یابي 
و نکته سنجي گوي سبقت ربوده و کثیري از آنها را 
پیرو سبک خود ساخته است. زیرا وي شاعر بالفطره 
و شوریده اي بود که چون افکار لطیف و نازکش در 
قالب غزل از دل دردمندش برمي خاسته، الجرم به 
دلها مي نشسته. اما با همه این ویژگي ها، پیدا نیست 
که چرا اکثر اربابان تذکره، ترجمه احوال او را به 
اجمال تمام برگزار کرده اند و این که در بدایت حال، 
»میخواره اي تمام عیار« بوده است و در زمان سلطان 
یعقوب مورد نظر قرار گرفته و لقب »بابایي« یافته، 
همة اطالعاتي است که از وي به دست داده اند. به 
قول ادوارد براون: »… ظاهراً فغاني از جمله شعرایي 
است که در هندوستان خیلي بیش از وطن خود 
مشهور و محتر م اند، زیرا در حالي که »شبلي« در شعر 

ـ27(، همانند واله در  العجم )جلد سوم، صص 30
کتاب ریاض الشعرا، او را مبتکر سبک جدیدي در 
شعر مي داند… حتي در آتشکده  و تحفة سامي اشاره 

مختصري به او مي شود…«54
ادوارد براون، علت بي توجهي تذکره نویسان و 
حتي بي اعتنایي جامي در مالقات با فغاني در هرات، 
نسبت به این شاعر نوآور و بااستعداد را در خوي 
شخصي و منزلت اجتماعي وي دانسته است، زیرا: 
»اصل و نسبش پست و فرزند چاقوفروش یا به قولي 
دیگر، فرزند مي فروش بوده و به نظر مي آید که به 

صورت درویشي الابالي زندگي مي  کرده است.«55
اّما اگر قدما در این زمینه کوتاهي کرده اند، 
معاصران به تدریج اهمیت شعر و ابداعات فني و 
مضموني بابافغاني را دریافته و آخرسر جایگاه او را 
در َمْفَصِل تحوالت فرهنگي بزرگ قرن نهم، درک 
کرده اند. حتي از این سخن گفته شده است که فغاني 
بنیانگزار »دو سبک وقوع و هندي« در شعر فارسي 

محسوب مي شود.56
نخستین نوشته هاي نوین و منصفانه درباره فغاني 
در شعر العجم شبلي نعماني و سپس در مقدمه  احمد 
سهیلي خوانساري بر دیوان اشعار بابافغاني و پس از آن 
در جلد چهارم از تاریخ ادبیات در ایران نوشته استاد 
ذبیح اهلل صفا منتشر شد و اندک اندک اهمیت فغاني در 
شعر فارسي مورد توجه و تأکید قرار گرفت. پس از آن 
در سمینار مهم »صائب و سبک هندي« که در دانشگاه 
تهران برگزار و متعاقب آن کتابي به همین نام منتشر 
شد، دکتر عبدالوهاب نوراني وصال، اشاراتي به تقدم 
و تأثیر سبک فغاني بر طرز و اسلوب صائب نموده و 
چند نکته مفید را بیان کرد. بقیه هیچ توجهي به اهمیت 
فغاني در تحول اسلوب عراقي و سبک قرن هشتم به 

نوآوري هاي قرن نهم و دهم نکرده بودند.
در سالهای اخیر که تتبعات جالب و جامعی 
در باب ادبیات کالسیک و تاریخ ادب پارسی منتشر 
شده و سبک هندی نیز از جهات گوناگون مورد نقد 
و بررسی و تحلیل و تجلیل قرار گرفته است، فغانی 
نیز مجدداً موضوع بحث ها و مقاالت و رساله های 
ارزشمندی قرار گرفته است. از جمله رساله مهم پاول 
الزنسکی که مستقال در باره فغانی تحریر شده و ما 
قبال از آن نام بردیم و در ادامه نیز مطالب مختصری 
در بارة اهمیت و اعتبار و محتوای علمی این اثر بیان 

خواهیم نمود.
شبلي نعماني، بابافغاني شاعر شیرازي را »آدمِ 
دوره جدید و موجد سبک تازه مي داند و عقیده دارد 
که عرفي )متوفي 999( و نظیري )متوفي 1021( در 
شیوه سخن گستري از او تقلید کردند و سپس طالب 
آملي )متوفي 1036( و کلیم )متوفي 1061( و صائب 
)متوفي 1088( آن را به کمال رسانیدند و معاني نغز 
در تخیل پدید آوردند. به حّدي که این سبک رفته رفته 
از سبک »فغاني« ممتاز گردید و صورتي کامالً تازه 
و غریب به خود گرفت. ضمناً اظهار مي دارد غیر از 
سبک معروف هندي، سبک دیگري در همین دوره 
توسط شرف  جهان قزویني به وجود آمد و مورد 
تقلید دسته اي از شعرا که سرآمد آنان وحشي )متوفي 
991( مي باشد قرار گرفت و این شیوه، خود یک شعبه 
جداگانه اي گردید. این نظر تا حدودي صحیح است 
و وجود دو سبک متمایز در دوره صفویه نیز حتمي 
است، ولي در این که موجد سبک هندي به طور قطع 
بابافغاني است و سبک وحشي و شعراي هم طراز او 
نیز تقلیدي از سبک شرف جهان است و مربوط به 
سبک بابافغاني نیست، اندکي جاي تأمل باقي است. 
اشعار بابافغاني با اشعار سبک هندي خالي از نزدیکي و 
قرابتي نیست ولي این قرابت آنقدرها زیادتر از بستگي 
سبک هندي با اشعارِ شعراي دربارِ هرات نمي باشد 
که ما یکباره بابافغاني را آدم دوره جدید و موجد 
سبک هندي بدانیم. راست است که بابافغاني، سبک 
تازه و غریبي داشت به قسمي که مورد پسند شعراي 
خراسان قرار نگرفت ولي این غرابت دلیل پیوستگي 
کامل با سبک کلیم و صائب نمي باشد، چه با اندکي 
غور در دیوان بابافغاني و وحشي و کلیم و صائب، به 
این نکته برمي خوریم که مراتب شباهت میان سبک 
فغاني و وحشي که به زعم محقق محترم از شعبه 
جداگانه اي بود، به مراتب بیشتر از شباهت و قرابت 
میان سبک فغاني و آن دو نفر دیگر مي باشد، به قسمي 
که اگر بخواهیم اشعاري از دیوان وحشي به سبک 
اشعار فغاني پیدا کنیم زودتر موفق مي شویم، در هر 
حال قرابت سبک هندي و فغاني محل تردید نیست و 

صائب خود در شعر زیر این معني را مدلل مي دارد:
از آتشین دمان به فغاني کن اقتدا

صائب اگر تتبع دیوان کس کني
پی نويس:

50ـ تذکرة نتایج االفکار، محمد قدرت اهلل گوپامولي، 
تصحیح یوسف بیگ باباپور، مجمع ذخایر اسالمي، قم 1387، 

صص 568 و 569.
51ـ تذکرة لطایف الخیال، حکیم مولي شاه محمد بن 
محمد دارابي اصطهباناتي، متخلص به عارف، تصحیح یوسف 
بیگ باباپور، نشر مجمع ذخائر اسالمي با همکاري کتابخانه 
و موزه ملک و کتابخانه مجلس شوراي اسالمي، چاپ اول 

1391، جلد اول، ص 112.
52ـ تذکرة نصرآبادي، میرزا محمدطاهر نصرآبادي، 
مقابله و تصحیح استاد وحیددستگردي، کتابفروشي فروغي 

1361، ص 88.
53ـ منتخب اللطایف، رحم علي خان ایمان، تصحیح و 
توضیح: حسین علیزادهـ  مهدي علیزاده، انتشارات طهوري، 
1386، ص 498 و 539.. این بیت را سالها پیش در نسخه 
چاپ سنگی یا فاکسیمیله همین کتاب دیده و جزئیات بیت از 
یاد و خاطر این قلیل الفکر فروکش کرده بود. مرتبه ای که نیاز 
به بیانش داشتم در روزگار دانشجویی و در کالس درس استاد 
بزرگ یگانه ام زنده یاد دکتر محمود عبادیان با عنوان »تاریخ 

ادبیات-3« این گونه بازسروده شد:
گریه های بی امانم را پدر چون دید گفت

روزگاری این پسر بابافغانی می شود!!
از یادداشت های استاد و آن درس هنوز بهره می برم 
و جیره خواری آن آموزگار بی بدل قّوتم می بخشد و مرا 
در کارها به پیش می راند. توجه به فغانی و مکتب وقوع 
یکی از پرشمار موضوعاتی بود که از صحن نورانی کالس 

ایشان آغاز شد.
54ـ تاریخ ادبیات ایرانـ  از صفویه تا عصر حاضر، 
ادوارد براون، ترجمه دکتر بهرام مقدادي، انتشارات مروارید، 

چاپ اول 1369، ص213.
55ـ همان، صص 213 و 214.

56ـ مکتب بازگشت: بررسي شعر دوره هاي افشاریه، 
زندیه، قاجاریه، شمس لنگرودي، نشر مرکز، 1375، ص 20.

نكته هايي در احوال بابافغاني، و ابداعات و طرز تازه در اشعار او  -  بخش پنجم

بدایع نگاران و احوال نویسان
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